
LIÇÃO 09    LOUVANDO AO SENHOR EM TODO O TEMPO 

O louvor na história bíblica sempre foi muito eficaz, pois atra-

vés do louvor a Deus, nações foram vitoriosas, pessoas foram 

exaltadas pelo Senhor e ficaram cheias do seu poder.

A Bíblia diz: “Porém tu és Santo, o que habitas entre os louvo-

res de Israel”, Sl 22.3.

Podemos identificar Deus trabalhando inúmeras vezes em 

favor dos seus servos, devido o louvor sincero que partia de 

cada um deles. 

As muralhas de Jericó caíram em meio ao louvor do 
povo de Israel:

“E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as bu-

zinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o SENHOR vos tem 

dado a cidade! Porém a cidade será anátema ao SENHOR, ela e 

tudo quanto houver nela; somente a prostituta Raabe viverá, ela 

e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escon-

deu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos 

do anátema, para que não vos metais em anátema tomando 

dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Po-

rém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são 

consagrados ao SENHOR; irão ao tesouro do SENHOR. Gritou, 

pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas; e sucedeu que, 

ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande 

grita; e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual 

em frente de si, e tomaram a cidade”, Js 6.16-20.

Deus recebeu o louvor e encheu a casa com sua Glória:
“E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e can-

tavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando 

ao SENHOR, e quando levantavam eles a voz com trombetas, e 

címbalos, e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao 

SENHOR, porque era bom, porque a sua benignidade durava 

para sempre, então, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, 

a Casa do SENHOR; e não podiam os sacerdotes ter-se em pé, 

para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do SENHOR 

encheu a Casa de Deus”, 2Cr 5.13-14.

Josafá venceu seus inimigos através dos louvores:
“E, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deser-

to de Tecoa; e, saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: 

Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém: Crede no 

SENHOR, vosso Deus, e estareis seguros; crede nos seus 

profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e or-

denou cantores para o SENHOR, que louvassem a majes-

tade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o 

SENHOR, porque a sua benignidade dura para sempre. E, ao 

tempo em que começaram com júbilo e louvor, o SENHOR 

pôs emboscadas contra os filhos de Amom e de Moabe e 

os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram 

desbaratados”, 2Cr 20.20-22.

A Igreja de Jerusalém cresceu em meio aos louvores:
“E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partin-

do o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de 

coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. 

E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se 

haviam de salvar”, At 2.46-47.

O louvor livrou os servos do Senhor da prisão:
“Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos 

a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobre-

veio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se 

moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as 

prisões de todos”, At 16.25-26.

A importância do louvor
#conectou?
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